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Misja i wizja
Misja Trefix
Umożliwić przedsiębiorcom inteligentne i zautomatyzowane zarządzanie
ryzykiem walutowym w firmie i sprawiamy, by praca z finansami przedsiębiorstwa
stała się prosta, przyjemna i zrozumiała dla wszystkich.

Wizja i Tożsamość
Trefix tworzą ludzie, którzy chcą usprawnić zarządzanie treasury w małej lub
średniej firmie. Nasze doświadczenie z instytucji finansowych oraz firm
technologicznych ma doprowadzić do stworzenia narzędzia, które ułatwi
zarządzanie ryzykiem walutowym, nadpłynnością i zarządzanie produktami
bankowymi przedsiębiorstwach z jednego miejsca. Celem jest maksymalne
uproszczenie i zautomatyzowanie procesów w taki sposób, aby uwolnić czas ludzi
oraz zwiększyć efektywność działania firmy. Żyjemy w takim momencie historii,
gdzie rozwój technologii umożliwia nam wpływać lub usprawniać procesy
decyzyjne.
Chcemy, aby zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji oraz nauczania
maszynowego które tworzymy, skracały czas, który dziś ludzie tracą na
analizowanie arkuszy kalkulacyjnych oraz tabel z danymi rynkowymi. Kontrola
ryzyka walutowego oraz płynności w firmie ma być prosta jak nigdy wcześniej.
Naszą misją jest to, aby ustabilizować marżę operacyjną uzyskując w ten sposób
stabilizację oraz ład w finansach przedsiębiorstwa.
Nasz cel na 2019 roku to zbudowanie podwalin pod wiodący fintech na rynku B2B
w Polsce. W pierwszej kolejności tworzymy oprogramowanie do analizy ryzyka
walutowego i pozycji walutowej. Następnie umożliwimy klientom dokonywanie
transakcji walutowych natychmiastowych i terminowych.
W 2020 roku rozpoczynamy ekspansję na pozostałe rynki. W tym samym czasie
budujemy zespół techniczny, którego zadaniem jest opracowanie algorytmów
samouczących. Analizować one będę transakcje na platformie, zależności
zachodzące z danymi rynkowymi, automatyzować zarządzanie nadpłynnością i
płynnością przedsiębiorstw.
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W perspektywie trzech lat chcemy dostarczyć naszym klientom rozwiązanie, gdzie
sztuczna inteligencja zautomatyzuje zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie.
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